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11. Manažérske zhrnutie:

Kľúčové slová: slabo prospievajúci žiaci, hodnotenie, klasifikácia, sebahodnotenie, objektivita

Stretnutie členov klubu bolo zamerané na analýzu výsledkov polročnej klasifikácie a na námety na
zlepšenie vzdelávacích výsledkov.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

 zhrnutie výsledkov klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/2021
 sebahodnotenie žiakov
 využitie vlastnej pedagogickej skúsenosti v praxi
 diskusia 

Hodnotenie a klasifikácia majú v pedagogickom procese neodmysliteľné miesto. Ich predpokladom je
porovnanie  skutočného  stavu  vedomostí  a zručností  s predpokladaným  cieľom vyučovania  podľa
platných  učebných  osnov  a vzdelávacích  štandardov.  Na  stretnutí  klubu  členovia  zvýrazňovali
dôležitosť konkrétnych formulácií cieľov a požiadaviek osobitne za svoj predmet. Ciele vyučovania
sú úzko späté so vzdelávacím programom SOŠ technickej v Tlmačoch a previazané aj na objektívne
hodnotenie  a klasifikáciu  úrovne  kompetencií  jednotlivých  žiakov.  Čiastkové  hodnotenie  žiakov,
sebahodnotenie, sebareflexia, portfólio a iné využívané spôsoby hodnotenia a klasifikácie počas 1.
polroka  jednoznačne  prispeli  k rozvoju  osobnosti  žiakov,  ich  motivácií,  no  poskytli  ako  im,  tak
i pedagógom spätnú väzbu v podobe výslednej  polročnej  známky.  Keďže väčšia časť vyučovania
bola realizovaná dištančnou formou, našli  sa i študenti,  ktorí  prejavovali znížený záujem o takúto
formu vzdelávania. Preto vyučujúci priebežne apelovali na vypracovanie a odoslanie zadaných úloh
u slabo prospievajúcich/neprospievajúcich žiakov a ich si pozývali jednotlivo, prípadne v skupinách
5+1.  Venovali  sa  im  individuálne,  čo  sa  u mnohých  pozitívne  odzrkadlilo  na  ich  polročnej
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klasifikácii.  V diskusii  pedagógovia  podčiarkli  pozitíva  sústavného  a variabilného  spôsobu
hodnotenia a klasifikácie z ich vlastnej praxe, individuálny prístup, pozitívnu orientáciu na žiaka a
ďalšie rozvíjanie sebahodnotenia, zvlášť u slabo prospievajúcich žiakov.

13. Závery a odporúčania:

Pedagógovia  i naďalej  budú  využívať  komplexnosť  hodnotenia  a klasifikácie  ako  motivačný,
výchovný,  regulačný,  diagnostický,  kontrolný  a prognostický  prostriedok,  pričom  viac  budú
apelovať,  vzhľadom  aj  na  ostatné  uplatnenie  žiakov  v profesijnom  živote,  na  sebahodnotenie
a sebareflexiu, ktoré sú znakmi modernej školy (žiak sa postupne učí plánovať a  usmerňovať svoj
proces učenia sa, ako aj spolupracovať s ostatnými).
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PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Dátum konania stretnutia:  09. 03. 2020

Trvanie stretnutia: od 13:50 hod do 16:50 hod

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia

1 PhDr. Peter Izsóff SOŠ technická Tlmače

2 Mgr. Martin Gábor SOŠ technická Tlmače

3 Ing. Ľudmila Mrázová SOŠ technická Tlmače

4 Mgr. Marián Sabala SOŠ technická Tlmače

5 Mgr. Katarína Ružičková SOŠ technická Tlmače

6 Mgr. Oľga Hatiarová SOŠ technická Tlmače
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